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Mobile Office үйлчилгээг гар утсандаа суулгах заавар 

Хэрэглэгч Mobile Office үйлчилгээний аппликэйшнийг гар утсанд суулган ашиглахдаа дараах 

зааврыг мөрдөнө. Үүнд: 

1. 3G эсвэл WiFi интернэт сүлжээ ашиглан Play Store руу хандалт хийнэ. 

2. Play store хайлтын хэсэгт “Mobile Office mobinet” гэсэн түлхүүр үг бичин хайлт хийнэ.  

3. Хайлтын үр дүнд гарч ирсэн Mobile Office програмыг сонгож install /суулгах/ хийнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тохиуруулах:  

Хэрэглэгч аппликэйшнийг ашиглахын тулд дараах тохиргоог нэн тэргүүнд хийх 

шаардлагатай. Үүнд: 

 

1. Өөрийн утасны дугаар, нууц үгийн тусламжтай phone.mobinet.mn портал сайт руу 

нэвтрэнэ.  

2. Utilities -> Authentication гэсэн хэсэг рүү орно.  

3. User name талбарт +9767577хххх@mobileoffice.mn гэсэн хэлбэрээр өөрийн дугаарыг, 

password талбарт нууц үгээ оруулан “ok” эсвэл “apply” гэж тохиргоог хадгална. (11 

орон бүхий дотуур дугаартай хэрэглэгчийн хувьд 8 орон бүхий байгууллагын )  

  

Зураг: Play Store-оос хайлт хийх Зураг: Install буюу утсандаа суулгах  

mailto:+9767577хххх@mobileoffice.mn
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1. Mobile Office үйлчилгээг гар утсанд ашиглах гарын авлага 

Энэхүү бүлэг нь Mobile Office үйлчилгээг android үйлдлийн систем бүхий гар утсанд 

ашиглах эцсийн хэрэглэгчийн зааварчилгааг үзүүлсэн болно.  

1.1     Log In буюу хандалтын хэсэг 

Хандалтын хэсэгт хэрэглэгч өөрийн нэр нууц үгийн тусламжтай аппликэйшн ашиглах 

боломжтой. Мөн энэхүү хэсэг нь хэрэглэгийн нэр нууц үгийг автоматаар санах, хандалт 

хийх үед шууд нэвтрэх зэрэг удирдлагын функцүүдтэй. Эдгээрийг дурдвал: 

 User name – Хэрэглэгч үйлчилгээний аппликэйшний анх суулган ашиглах үедээ 

хэрэглэгчийн нэрийг бүртгүүлнэ. Хэрэглэгчийн нэр нь 8 эсвэл 11 ороны бүхий 75-аар 

эхэлсэн утасны дугаар байна. Анхны хандалтаас хойш үйлчилгээний аппликэйшнд 

нэвтрэх бүрт хэрэглэгчийн нэрийг автоматаар санана.  

 Password – Тухайн хэрэглэгчийн нэрт харгалзах нууц үг байна.  

 Show password – Хэрэглэгч өөрийн бичиж буй нууц үгийг далд бус ил байдлаар харах, 

эсвэл бичсэн нууц үгээ зөв буйг нь шалгах зорилгоор ашиглана. Анх хандалт хийхэд 

уг хэсэг идэвхижээгүй байдалтай харагдах бөгөөд хэрэглэгч check буюу √ дарж 

идэвхижүүлнэ.  

 Sign in automatically – Нэр нууц үгээ оруулаад хандалт хийж буй хэрэглэгч дараагийн 

удаа аппликэйшнийг эхлүүлээд автоматаар нэвтрэх боломжийг олгоно.  

 Remember password – Хэрэглэгчийн нууц үгийг дараагийн хандалтад санаж байхаар 

тохируулга хийхийг хүсвэл уг товчлуурыг идэвхижүүлнэ.  

 Sign in – Хэрэглэгч өөрийн нэр нууц үгийг хийн үйлчилгээнд нэвтрэнэ.  

Зураг 1-1 Log In - Хандалтын хэсэг Зураг 1-2 Signing in – Хандалт Зураг 1-3  Login failed – Амжилтгүй хандалт 
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2. Tabs буюу үндсэн цэс 

Доорх таних тэмдэг бүхий цэс тус бүр ямар үүрэгтэй болохыг тайлбарлалаа.  

Таних 
тэмдэг 

Цэсний үүрэг 

 

Contacts буюу нэрсийн жагсаалт хэсэгт та 
өөрийн хамт олон болон найз нөхдийн нэр, 
утасны дугаарыг харах боломжтой. Мөн 
шинэ шинээр нэр нэмэх, устгах, өөрчлөх 
зэрэг үйлдлүүдийг хийх боломжтой.  

 

Call буюу залгалт хэсэгт залгалт хийх 
талбарыг харуулах бөгөөд хэрэглэгч өөрийн 
хүссэн утасны дугаарыг оруулж залгана. Та 
“1” товчлуурыг удаан дарж дуут шуудангаа 
шалгах боломжтой.  

 

Chat хэсэгт өөрийн жагсаалт дахь хамт 
олон, найз нөхөдтэй чатлаж мэдээлэл 
солилцох боломжийг олгоно.  

 

Call history буюу дуудлагын мэдээлэл хэсэгт 
танд хамааралтай бүхий л дуудлагыг 
харуулах болно. Та өөрийн хүлээн авсан 
дуудлага, хүлээн авч чадаагүй буюу алдсан 
дуудлага зэргийг шүүн харах боломжтой. 

 

3. Settings буюу тохиргооны хэсэг 

Аппликэйшнийг ашиглаж буй эцсийн хэрэглэгч гар утасны menu  /        - тэмдэглэгээ бүхий 

/ хэсэгт дарахад settings - тохиргоо, about - үйлчилгээний тухайд, sign out – хандалтыг 

зогсоох гэсэн дэд функцууд /зураг 3-1/ гарч ирнэ. Settings буюу тохиргооны хэсэгт хэрэглэгч 

өөрөө өөрчлөлт хийх боломжтой функцуудыг харуулдаг. About буюу үйлчилгээний тухай 

хэсэгт одоогийн аппликэйшний хувилбар /version/, хэрэглэгчийн цахим гэрээний тайлбар 

зэргийг харуулдаг.  Sign out буюу хандалтыг зогсоох хэсэг нь хэрэглэгч аппликэйшнээс гарах 

үйлдлийг хийх болно.  

Settings буюу тохиргооны хэсэг нь эцсийн хэрэглэгч өөрийн түвшинд өөрчлөлт хийх 

боломж бүхий дараах функцуудыг /зураг 3-2/ агуулдаг. Үүнд: 

 Language - хэл тохиргоо /одоогоор зөвхөн Англи хэлээр үйлчилгээг ашиглана/ 

 Remember password - нууц үг санах 

 Sign in automatically - автоматаар хандалт хийх 

 Call settings - ярианы тохиргоо 

 Credentials – nтгэмжлэл 

 Help – тусламж 

 Troubleshooting – асуудлыг шийдвэрлэх 

Зураг 2-1 Tabs буюу үндсэн цэс 
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3.1  Language – хэл тохиргоо 

Хэрэглэгчийн аппликэйшн ашиглах хэл нь автоматаар Англи байна. Ийм language хэсэг 

идэвхигүй төлөвтэй харагдах бөгөөд хэрэглэгчийн зүгээс тохиргоо хийх боломжгүйг илтгэж 

буй юм.  

3.2  Remember password – нууц үг санах 

Хэрэглэгч байнгын хандалт хийх болгондоо өөрийн нууц үгийг оруулах шаардлагагүй, 

автоматаар санадаг байхыг хүсвэл уг функцыг идэвхижүүлнэ. 

3.3  Sigin in automatically – автоматаар хандалт хийх 

Нэр нууц үгээ оруулаад хандалт хийж буй хэрэглэгч дараагийн удаа аппликэйшнийг 

эхлүүлээхэд автоматаар нэвтрэх хүсэлтэй бол уг функцыг идэвхижүүлнэ.  

3.4  Call settings – ярианы тохиргоо 

Хэрэглэгч өөрийн ярианы тохиргоог доорх боломжуудын хүрээнд хүссэн байдлаар өөрчлөх 

боломжтой /Зураг 3-3/. Үүнд: 

 Call forward – Ажлын утасны дугаарт ирэх дуудлагыг өөр дугаарт тохируулан хүлээн авах.  

 Remote Office – Алслагдмал оффис 

 Hide number – Дугаар нууцлах 

 Mobile Office Anywhere 

 Mobile Office Mobility 

 Outgoing call – Гадагш дуудлага хийх 

 Simultaneous Ring Personal – Тасралтгүй дугарах 

Зураг 3-1 Menu цэсний боломжууд Зураг 3-2 Settings хэсгийн функцууд 
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 Own phone number – Өөрийн утасны дугаар 

3.4.1 Call forward – дуудлага шилжүүлэх 

Та өөрийн ажлын утсанд ирсэн дуудлагыг өөр хэн нэгний 

дугаарт шилжүүлэн хүлээн авахыг хүссэн тохиолдолд энэхүү 

функцыг ашиглах боломжтой. Уг функцууд нь хэдэн хэдэн 

боломжуудтай бөгөөд үүнд: 

 Call forward always – Ажлын утсанд ирсэн дуудлагыг 

үргэлж тухайн нэг дугаарт шилжүүлнэ.  

 Call forward no answer – Ажлын утас тань дуудаад хариу 

өгөхгүй бол тухайн дугаарт шилжинэ. 

 Call forward busy – Ажлын утас тань завгүй байгаа 

тохиолдолд тухайн дугаарт шилжинэ.  

 Call forward when unreachable – Ажлын утас тань 

холбогдох боломжгүй тохиолдолд тухайн дугаарт шилжинэ.  

Уг сонголтыг сонгон дуудлага шилжүүлэх дугаараа хийгээд 

enable гэж сонгон функцыг идэвхижүүлнэ. /Функцыг 

идэвхигүй болгохын тулд disable гэсэн сонголтыг дарна/ 

 

 

 

3.4.2 Remote Office – алслагдмал office  

Энэхүү функц нь дуудлага шилжүүлэхтэй ижил бөгөөд байгууллагууд ихэвчлэн бизнесийн 

зориулалтаар ашиглах нь түгээмэл. Хэрэглэгчийн ажлын утасны дугаар завгүй, холбогдох 

боломжгүй байгаа зэрэгээс үл хамааран дуудлага шилжидгээрээ ялгаатай юм.  

Зураг 3-3 Call settings – Ярианы тохиргоо 

Зураг 3-4 CF always Зураг 3-5 CF no answer Зураг 3-6 CF busy Зураг 3-7 when unreachable 
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3.4.3 Hide number – дугаар нууцлах 

Хэрэглэгч ажлын дугаараас гадагш дуудлага хийх, бусадтай харилцахтай дугаар 

харагдуулахгүй байхыг хүсэх тохиолдолд уг функцыг ашиглах боломжтой. Дугаар нууцлахыг 

хүсэхдээ “enable” буюу идэвхижүүлэх замаар функцыг ашиглана. Дугаар нууцлахыг зогсоож 

үндсэн горимд шилжих бол “disable” буюу идэвхигүй болгон аппликэйшнийг ашиглана.  

3.4.4 Mobile Office Anywhere 

Хэрэглэгч ажлын дугаарт ирэх дуудлагыг байршлаас үл хамааран өөрийн хүссэн дугаарууд 

дээр зэрэг хүлээн авахыг хүсвэл энэхүү функцыг идэвхижүүлнэ. Mobile Office Anywhere функ 

руу орсноор locations буюу байршил гэсэн хэсэг харагдах бөгөөд   товчлуурыг даран 

орч ямар дугаарууд дээр ажлын утасны дуудлагыг хүлээн авахаа тохируулна.  

3.4.5 Mobile Office Mobility 

Ажлын утсанд ирэх дуудлагыг өөрийн гар утсанд хүлээн авах боломжийг олгох бөгөөд 3G 

болон WiFi сүлжээ муу эсвэл огт байхгүй үед GSM сүлжээгээ ашиглан сайн чанартай 

дуудлага /call through/ хийх боломжийг олгоно.  

3.4.6 Outgoing calls – гадагш дуудлага хийх 

Хэрэглэгч аппликэйшн ашиглан дуудлага хийхдээ өөрийн 

дугаар эсвэл ажлын дугаарын алийг нь ашиглахыг зааж өгөх 

боломжтой юм. Гадагш дуудлага хийх функцын 

боломжуудын тухай дурдвал: 

 Calls placed via VoIP – Гадагш хийх дуудлагыг зөвхөн VoIP 

буюу ажлын дугаараас /75хх-хххх/ хийнэ.  

 Calls placed via call-through service – Гадагш хийх 

дуудлага ажлын дугаараас /75хх-хххх/ хийгдэх боломж GSM 

сүлжээний ярианы тарифаар тооцогдоно.  

 Calls placed via mobile – Гадагш хийх дуудлага зөвхөн 

mobile /гар утас/-ны дугаараар хийгдэнэ.  

 Always ask – Гадагш дуудлага хийх үед дээрх 

сонголтуудын алийг нь ашиглах болохыг үргэлж асууна.  

 

 

 

 

3.4.7 Own phone number – өөрийн дугаар 

Хэрэглэгч call-through буюу GSM сүлжээ ашиглан ажлын утасны дуудлага хийх тохиолдолд 

энэхүү хэсэгт өөрийн утасны дугаарыг зайлшгүй оруулсан байх шаардлагатай.  

Зураг 3-8 Outgoing calls – гадагш дуудлага хийх 
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Зураг 4-2 Төлөв өөрчлөх хэсэг 

4. Хэрэглэгчийн мэдээлэл 

Жагсаалтанд /contacts/ буй хэрэглэгчийн болоод өөрийн тань төлвийг илтгэх дараах таних 

тэмдгүүд байна. Үүнд: 

Таних 
тэмдэг 

Тайлбар 

 Хэрэглэгч online буюу харилцах боломжтой, 
нээлттэй буйг илэрхийлнэ.   

 
Хэрэглэгч одоогоор идэвхигүй /extended 
away/ буюу харилцах боломжгүйг 
илэрхийлнэ.   

 Хэрэглэгч одоогоор завгүй буюу саад 
болохгүй байхыг илэрхийлсэн тэмдэг болно.   

 Хэрэглэгч харилцах боломжгүй /offline/ 
байгааг илтгэнэ.  

 
Хэрэглэгч таны жагсаалтанд нэмэх 
хүсэлтийг хүлээн аваагүй бөгөөд төлөв 
тодорхойлох боломжгүйг илтгэнэ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Нэрийн агсаалтанд хэрэглэгч нэмэх, өөрчлөлт хийх 

Contacts буюу нэрийн жагсаалт цэсэнд дараах дэд цэсүүд харагдана /Зураг 5-1/. Үүнд: 

 Buddies – Нийт нэрийн жагсаалтаас таны байнгын харилцаж, мэдээлэл солилцох 

шаардлагатай хэмээн сонгосон хэсэг бүлэг.  

? 

Зураг 4-1 Хэрэглэгчийн төлөв 

Хэрэглэгч өөрийн харагдах 

төлвийг chat буюу 

харилцан яриа хэсэгт орон 

зураг 4-1-д заасан хэсэг 

рүү хандан төлөв өөрчлөх 

available, away, busy, offline 

хэсгүүдээс сонголт хийн 

өөрчлөнө. Мөн өөрийн 

төлвийг илтгэх мсж-ийг 

personal message талбарт 

оруулж бичих боломжтой. 

/зураг 4-2/    
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 All – Mobile Office үйлчилгээг ашиглагч нийт хүмүүс хэрэглэгчид болоод таны хувийн 

гар утас дахь нийт нэрийн жагсаалт.  

 Global – Mobile Office үйлчилгээг ашиглагч нийт танай байгууллагын хамт олон.  

 Local – Таны хувийн гар утасны нэрийн жагсаалтууд.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voice call – дуудлага хийх 

 Add to favorites – дуртай хэрэглэгчээ болгох (ингэснээр тухайн хэрэглэгч нэрсийн 

жагсаалтын хамгийн эхэнд гарч ирнэ ) 

 Chat – харилцан яриа хийх 

 Unsubscribe – хэрэглэгчийн төлвийг харахаа болих 

 Contact card – холбогдох мэдээллүүдийг үзэх 

 Delete contact – хэрэглэгчийг устгах 

6. Дуудлага хийх  

Хэрэглэгч дуудлага хийхдээ call буюу залгалт гэсэн цэсрүү орно. Уг хэсэгт залгалт хийх 

дугаарыг оруулах хэсэг, call – залгах, call pull – төхөөрөмж хооронд яриа шилжүүлэх гэсэн 

сонголтууд /зураг 6-1/ харагдана. Дуудлага хийх дугаараа оруулаад залгалт хийх үед дараах 

дуудлагын тохиргоонуудыг хийх боломжтой /зураг 6-2/.  

 Adjust volume – дуу гаралтыг тохируулах 

 Mute – яриаг үл сонсогдохуйц болгох 

 Dialpad – нэмэлт товчлуур ашиглах 

 Speaker – яриаг чангаар сонсох буюу өсгөгчийн горимд шилжүүлэх 

 Conference – аудио конференс хийх 

 Transfer call – яриаг өөр дугаарт үргэлжлүүлэн хийх 

 Hold call – яриаг түр зогсоон хүлээлгийн горимд шилжүүлэх 

Зураг 5-1 Нэрсийн жагсаалтын сонголт 

Нэрсийн жагсаалт цэсний 

all, global, local хэсгүүдэд 

нэрсийн хайлтын талбар 

гарч ирнэ. Харин buddies 

дэд цэсэнд хайлтын 

хэрэгсэл байхгүй болно. 

Нэрсийн жагсаалт хэсэгт 

хэрэглэгчийн түвшинд 

дараах үйлдлүүдийг хийх 

боломжтой. Үүнд: 

 Бусадтай харилцах 

 Жагсаалт дахь нэрсийн 

мэдээлэлтэй танилцах 

 Шинэ нэр нэмэх, хасах, 

өөрчлөлт оруулах 

Мөн жагсаалт дахь дурын 

нэрийг удаан дарахад 

дараах сонголтууд гарч 

ирнэ. /Зураг 5-2/ Зураг 5-2 Сонголтот үйлдлүүд 
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6.1   Conference call буюу гурвалсан дуудлага хийх 

Тухайн нэг дугаарт дуудлага хийн ярилцах зуураа 3 дахь этгээдийг дуудлагадаа татан 

оролцож гурвуул зэрэг ярих боломжтой. Нэн тэргүүнд эхний дугаарт залгалт амжилттай 

хийсэн байх шаардлагатай. Үүний дараагаар өөрийн нэрийн жагсаалтад байгаа дугаараас 

эсвэл өөрийн хүссэн дугаарт залган гурвалсан дуудлагыг хийх боломжтой.  

Зураг 6-1 Дуудлага хийх байдал Зураг 6-2 Дуудлагын тохиргоо 

Зураг 6-3 Дуудлага хийнэ Зураг 6-4 Гурав дагч этгээдийг урина Зураг 6-5 Гурвалсан дуудлага хийгдэж байна 
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6.2   Call transfer буюу дуудлага шилжүүлэх 

Хэрэглэгч хийж буй дуудлагаа өөр хүнд шилжүүлэх хүсэлтэй тохиолдолд энэхүү 

үйлчилгээний боломжийг ашиглах юм. Нэн тэргүүнд эхний дуудлагаа амжилттай хийх 

шаардлагатай бөгөөд үүний дараагаар call transfer буюу дуудлага шилжүүлэх товчийг дарна 

/зураг 6-6/. Дуудлага шилжүүлэхийг хүссэн дугаараа хийгээд залгалтыг хийх үед дараах 

сонголтууд /зураг 6-7/ гарч ирнэ. Үүнд: 

 Transfer - тухайн дугаарт шууд шилжүүлэх 

 Talk first – эхлээд яриад, мэдээлэл өгсний дараагаар дуудлага шилжүүлэх 

 Cancel – дуудлага шилжүүлэх үйлдлийг цуцлах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chat - чатлах 

Өөрийн нэрийн жагсаалтын хүссэн хүнтэйгэй чатлаж, төрөл бүрийн smile илгээх бүрэн 

боломжтой юм. Чат цэсэнд хэрэглэгч single – ганц хүнтэй, group – бүлэг хүмүүстэй чатлах 

гэсэн сонголтыг /зураг 7-1/ хийх боломжтой.  

Ганц хүнтэй чатлахдаа дараах зааврыг мөрдөнө. Үүнд: 

 Single гэсэн товчлуурыг дарснаар buddies жагсаалт дахь таны чатлах боломжтой нэрс 

гарч ирнэ. /зураг 7-2/ 

 Өөрийн чатлахыг хүссэн хүнээ сонгох бөгөөд ингэснээр чатлах талбар гарч ирнэ. 

/зураг 7-3/ 

 Өөрийн хүссэн зүйлийг бичээд sent – илгээх товчлуурыг дарна. 

Зураг 6-6 Дуудлага шилжүүлнэ Зураг 6-7 Дуудлага шилжүүлэх сонголтыг хийнэ 
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Зураг 7-4 Групп чатд нэвтрэх Зураг 7-5 Чатлах бүлэг хүмүүсээ сонгох 

 

Бүлэг хүмүүстэй чатлахдаа дараах зааврыг мөрдөнө. Үүнд: 

 Group гэсэн товчлуурыг даран ороод таних тэмдэг дээр дарна. /зураг 7-4/ 

 Чатлах боломжтой хүмүүсийн жагсаалт гарч ирсний дараагаар өрийн чатлахыг 

хүссэн хүмүүсээ сонгон ok товчлуурыг дарна. /зураг 7-5/ 

 Ингээд өөрийн хүссэн зүйлийг бичээд sent – илгээх товчлуурыг дарна.  

 

Зураг 7-1 Чат цэсний сонголт Зураг 7-2 Чатлах хүнээ сонгоно Зураг 7-3 Чатлах хэсэг 


